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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 38,
d.d. 17 september 2013
Acc.

Bespr.

Besluit van burgemeester en wethouders

Secr.
Overeenkomstig advies
Besluit

Burg.
Weth.
BZ
Weth.
GZ
Aanwezig:

P.M.J.H. Bos,
H.A.J. Willems,
T.A.M. van de Loo,
J. Marcic,

burgemeester,
wethouder,
wethouder,
secretaris.

A.P.

Onderwerp

Besluit

Sector

1.

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
10 september 2013

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
10 september 2013 vaststellen.

BO

2.

Beleidsnotitie
bezwaarschriftencommissies

In te stemmen met het voorstel om aan
de hoorzittingen een onafhankelijk lid
toe te voegen. Dit voorstel en de
bijgevoegde beleidsnotitie behandeling
bezwaarschriftencommissies ter
besluitvorming voorleggen aan de
gemeenteraad.

BO

Commissie AZ d.d. 02-12-2013
Raad d.d. 12-12-2013

3.

Memo: niet verleende subsidies
2013

Bijgevoegde memo ter informatie
doorsturen naar de raad- en
burgerleden.

BZ

TKN Commissie BZ
TKN Raad

4.

Intrekking dwangsombesluit Leker Het dwangsombesluit van 6 maart
B.V.
2013, gericht aan Leker B.V. per direct
in te trekken.

GZ

5.

Omgevingsvergunningaanvraag
voor het bouwen van een garage,
Berkhoek 13b te Boekel

GZ

De omgevingsvergunning voor de
activiteit ‘handelen in strijd met de
regels ruimtelijke ordening’ op grond
van artikel 2.12 Wabo, te verlenen voor
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het oprichten van een garage op het
perceel Berkhoek 13b te Boekel.

6.

Bestemmingsplan ‘Buitengebied
1. De gemeenteraad voor te stellen
2005, herziening Zandhoek 12’; ter
om het bestemmingsplan
vaststelling doorzetten aan de
‘Buitengebied 2005, herziening
gemeenteraad
Zandhoek 12’ ongewijzigd vast te
stellen ten opzichte van het in
officiële procedure gebrachte
ontwerpbestemmingsplan.
2. De gemeenteraad voor te stellen
om te verklaren dat het
kostenverhaal anderszins is
verzekerd.

GZ

Commissie GZ d.d. 03-12-2013
Raad d.d. 12-12-2013
7.

Definitief advies
1. Aanvragers een tegemoetkoming
planschadeverzoek Donkstraat 3a
in de schade als bedoeld in artikel
6.1 van de Wet ruimtelijke
ordening toe te kennen ten
bedrage van 1.900,-- en dit
bedrag te vermeerderen met de
wettelijke rente over de periode
van 5 februari 2013 tot de dag
van uitbetaling.
2. Het door aanvragers overgemaakte
drempelbedrag ad € 300,-- voor het
in behandeling nemen van de
aanvraag terug te storten op hun
bankrekening-nummer.

GZ

8.

Gunning werkzaamheden
verkeersveilige inrichting
Statenweg

1. De verkeersveilige inrichting en
wegonderhoud van de Statenweg
gunnen aan de firma KWS Infra BV
uit Eindhoven voor een bedrag van
€ 322.000,- exclusief BTW;
2. De bomenkap van de Statenweg
gunnen aan de firma Gebroeders
Peters uit Sint Oedenrode voor
een bedrag van € 9.843,40
exclusief BTW;
3. De meerkosten van het project
verkeersveilige inrichting
Statenweg van € 60.821,- ten laste
van de voorziening wegen
brengen.

GZ

9.

Zienswijzen op
ontwerpbeschikking Molenakker 3

a. Kennisnemen van de ingediende
zienswijzen op de
ontwerpbeschikking

GZ
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omgevingsvergunning onderdeel
‘milieu’ voor de inrichting aan
Molenakker 3 te Boekel en de
beantwoording hiervan.
b. Alle zienswijzen ongegrond te
verklaren, met uitzondering van
zienswijze 10; deze zienswijze
gedeeltelijk gegrond verklaren.
c. Instemmen met het verlenen van de
definitieve beschikking
overeenkomstig de concept
beschikking zoals deze is
toegevoegd aan dit voorstel.
d. In de begeleidende brief bij de
beschikking laten opnemen dat
deze omgevingsvergunning niet
uitvoerbaar is zonder andere
vergunningen.

10.

Krachtig bestuur in Brabant

In te stemmen met het raadsvoorstel
(en bijbehorende brief) inzake een
reactie op het voorlopig standpunt van
Gedeputeerde Staten van NoordBrabant.

BO
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